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Protokół nr 111/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 31 grudnia 2012 r. w godz. od 830 do 900  w  siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło 
się posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I . SPRAWY ORGANIZACYJNE   
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Starosta Wojciech 

Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 
uwag (porządek obrad - zał. nr 2). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji przetargowej do    sprzedaży nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie (druk nr 1/111). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

przetargowej do    sprzedaży nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 375/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do    sprzedaży nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy  
ul. Łużyckiej w Gryfinie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie, wymienionych w protokole nr 8/2012 Komisji  



 2

ds. zagospodarowania ruchomych składników majątkowych (druk 
nr 2/111). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację 
ruchomych składników majątkowych powiatu użytkowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie zgodnie z propozycjami 
wymienionymi w protokole nr 8/2012 z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego  z dnia 27.11.2012 r.   Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy  
nr 46/ZD/2012 zawartej w dniu 22.11.2012 r. z Zakładem Usług 
Leśnych, Drogowych i Melioracyjnych w Chojnie na wykonanie 
usługi związanej z wycinką i nasadzeniem drzew w pasach 
drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego 
(druk nr 3/111).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do 
umowy Nr 46/ZD/2012 zawartej z Zakładem Usług Leśnych, 
Drogowych i Melioracyjnych z Chojny na wykonanie wycinki  oraz 
nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasach drogowych dróg 
powiatowych, w którym wydłuża się termin realizacji zadania do  
30 kwietnia 2013 r. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk. 

   
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 4/111). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
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zmian w planie wydatków jednostki w dziale 801-Oświata  
i wychowanie. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe 
i wynagrodzenia bezosobowe o 1 936,76 zł w rozdziale 80130-Szkoły 
zawodowe, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na 
wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne  
w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok (druk  
nr 5/111). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 376/2012 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok (druk nr 6/111). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  



 4

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 377/2012 w sprawie zmiany 
uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”.  
 
7. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- Zarząd zapoznał się z informacją dot. urządzeń oraz zużycia oleju opałowego  
w kotłowniach jednostek powiatu gryfińskiego. 
- Zarząd zapoznał się z pismem, znak: ZSP2/PM/081/1/12 z dnia 19.12.2012 r., 
Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie 
realizacji zaleceń pokontrolnych. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 111/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


